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زمین سبز

«محیط  زیســت» حوزه ای بســیار گسترده و تقریبا 
درگیــر با همــه ابعاد مختلف زندگی بشــر اســت. 
تقسیم بندی محیط  زیســت به سه زیربخش «محیط  
زیســت انســانی»، «محیط  زیســت طبیعــی و تنوع 
زیســتی» و «محیــط  زیســت دریایــی و تاالب ها» در 
ساختار نهاد حاکمیتی ایران، به خوبی نشان می دهد 
که چتر این نهاد باید حمایتی به وسعت سراسر کشور 
از شــهرها و روســتاها گرفته تا دریاچه ها و تاالب ها 
و از انســان ها گرفته تا موجودات متنوع زیســت بوم 
ایران ایجاد کند و حتی بتواند پاســخ گوی کم توجهی 
بســیاری از بخش های دیگر کشــور به مقوله محیط  
زیست نیز باشــد. این گســتردگی به این معنی است 
که ایــن نهاد حاکمیتی همه روزه با ده ها چالش ریز و 
درشــت مواجه خواهد شد که طبیعتا حل همه آنها، 
نیازمند منابع نامحدود است. واقعیت این است که نه 
«زمان»، نه «نیروی انسانی» و نه «منابع مالی» به این 
نهاد اجازه نمی دهند که بتواند همه این مسائل را در 
داشــبورد مدیریتی خود ساماندهی کرده و به بهترین 

وجه آنها را حل وفصل کند.
عقل ســلیم حکم می کند که مسائل اصلی را در 
اولویت تخصیص منابع ســه گانه فــوق قرار دهیم و 
مســائل با درجه اهمیت کمتر را کنــار بگذاریم و به 

عبارت بهتر، «اصل گرا» شــویم. نتیجه عدم تمکین به 
رویکرد «اصل گرایی» این اســت کــه در عین گردش 
کار زیــاد، بهره وری مورد انتظــار از مجموعه حاصل 
نمی شود و علیرغم تحرک دائمی، همانند دویدن روی 
تردمیل تغییر مکان نخواهیم داشت. در نگاه اول، این 
رویکرد به مسائل زیســت محیطی ناصواب و احتماال 
بی رحمانه به نظر می رســد؛ ولی باید با این واقعیت 
کنار بیاییم که در شرایط محدودیت منابع، برای ایجاد 
تحول ناگزیریم که عطای پیشــرفت های میلی متری 
در هزاران کار را به لقایش ببخشــیم و به جایش، در 
چند مسیر مشخص پیشرفت های کیلومتری به دست 
آوریم. چه بسا در حاشیه این تحوالت اساسی، بسیاری 
از همان معضالت فرعی هم خود به خود رفع شوند.
 Essentialism: the disciplined pursuit کتــاب 
of less نوشــته Greg McKeown توصیف دقیقی از 
«اصل گرایی» دارد: «راه و رســم اصل گرایی یادگیری 
تشخیص تفاوت بین گزینه هاســت، یعنی یاد بگیریم 
همه گزینه ها را پاالیش کنیم و فقط آنهایی را انتخاب 
کنیم کــه واقعــا ضروری اند. اصل گرایــی چگونگی 
انجام کارهای بیشــتر نیســت؛ بلکه به معنای انجام 
کارهای درســت اســت. اصل گرایی به معنای انجام 
کارهای کمتر فقط محض کمتر بودن شان هم نیست. 
بدین معناســت که برای فعالیت در باالترین ســطح 
اثربخشی مان تا می توانیم زمان و انرژی مان را عاقالنه 

فقط در انجام کارهای ضروری سرمایه گذاری کنیم».
دوستداران محیط  زیست که کم و بیش در جریان 
اخبار زیســت محیطی هســتند، احتمــاال نمونه های 

متعددی از این توجه به مسائل فرعی و تحت الشعاع 
قرارگرفتن مســائل اصلی را در ذهن دارند. به عنوان 
نمونه و بــرای تقریب ذهــن می توانم بــه تجربه ام 
درباره یکــی از پروژه های ضرب االجلی برنامه احیای 
دریاچه ارومیه یعنی الیروبی رودخانه های منتهی به 
دریاچه و اتصال زرینه رود به ســیمینه رود اشاره کنم. 
در سال ۹۷ و در خالل انجام عملیات تکمیلی الیروبی 
زهکش طبیعــی اتصال، کارگاه پــروژه چندین نوبت 
با استدالل اثر تخریبی آمدوشــد خودروهای سنگین 
بر روی پوشــش گیاهی منطقه تعطیل و کار با وقفه 
مواجه شــد. علیرغم اینکه این حساسیت به موضوع 
جــای تقدیر داشــت، واقعیــت این بود کــه در نگاه 
کالن، یک هــدف بزرگ یعنی احیای دریاچه ارومیه با 
آن طیف وســیع از تبعات جبران ناپذیر داشت قربانی 
اهدافی درســت اما بســیار کوچک مقیاس تر می شد. 
اینکه بیــن نابودی یک پهنه چند صــد هزار هکتاری 
و نابــودی پوشــش گیاهی چند هکتــاری، اولویت را 
مشخص کنیم، تصمیم ســختی نیست. بدین ترتیب 
«اصل گرایی» می تواند در تخصیص درســت منابع به 
اهداف مهم، راهگشــای مدیران باشد و زمان، نیروی 
انســانی و منابع مالی را به ســمت اقداماتی با نقش 

محوری سوق دهد.
با این اوصاف، الزم اســت نهــاد حاکمیتی محیط  
زیست کشــور بتواند مسائل پیش روی خود را به طور 
علمی و با استدالل، اولویت بندی کند. به پشتوانه این 
نگاه، شهامت کنارگذاشتن موضوعات فرعی تر و محور 
قرارگرفتن موضوعات کلیدی تر نیز در مجموعه شکل 
خواهد گرفت. البته باید توجه داشــت که رسانه های 
زیست محیطی هم باید در تشخیص اصل و فرع کمک 
کنند؛ چراکه ایجاد موج های رســانه ای روی برخی از 
موضوعات زیست محیطی کم اهمیت تر می تواند قوه 
تشــخیص نهاد حاکمیتی را دچار اشتباه کرده و زمان، 
نیروی انســانی و منابــع مالی را در امــوری با درجه 

اهمیت کمتر مستهلک کند.
اگر چه ایدئال این بوده و هســت که همه مسائل 
محیط  زیســت در ســریع ترین زمان و به بهترین نحو 
رفع و رجوع شوند، اما نگاهی به بضاعت عملیاتی و 
محدودیت  منابع (که البته فقط مختص کشور ما نبوده 
و در همه نقاط دنیا به نحوی وجود دارد)، گویای این 
واقعیت است که بی توجهی به «اصل گرایی» و اسارت 
در دام «فرع گرایی» مانع پیشرفت های تحول آفرین در 

امور کلیدی خواهد بود.

«اصل گرایى»، تنها راه تحقق تحول بزرگ در محیط  زیست

 امیر محمودى انزابى
 کارشناس محیط  زیست تاالب ها

پژوهشی درباره آرایش دختران
به وقت زیبایی

زیبایی چیست؟ معیارهای آن کدام اند؟ بسیاری،  �
از جمله برخی از فالسفه بر این باورند که زیبایی یکی 
از مفاهیم فلسفی، پیچیده و انتزاعی است؛ اما از نگاه 
ماتریالیســتی هنجارهای زیبایی همانند هنجارهای 
اخالقی نقش اجتماعی دارد و در تحلیل نهایی، این 
طبقه حاکمه است که آن هنجارها را تعیین می کند. 
بنیان این نوشــتار نیز بیشتر بر این اصل گذاشته شده 
و می خواهــد زیبایی را مانند پدیــده ای اجتماعی در 
البه الی سازوکارهای تاریخی و ارتباط آن با مد، لوازم 
آرایــش و در نهایت کودکان کــه موضوع اصلی این 

نوشتار است، بررسی کند.
نظریه ماتریالیستی این ادعا را رد می کند که زیبایی 
به سبک و ســیاق امروز در سراسر دوره های تاریخی 
و برای همه طبقــات زنان همه گیر بوده اســت. اگر 
به جوامع بــدوی برگردیم، خواهیم دید که زنان بدن 
خــود را رنگ آمیزی و تزییــن می کرده اند؛ اما نه برای 
زیبایی، بلکه بیشتر به سبب نیاز شرایط کار در جامعه 
بدوی و همچنین نشانه گذاری گروه خویشاوندی. اما 
کم کم با تغییر بنیان های اقتصادی و سیاسی جامعه، 
معیار زیبایــی نیز تغییر می کند و تعریــف تازه ای به  
خود می گیرد. زیبایی امروز آن دستان نرم و کارنکرده 
و ســپید، با ناخن های بلند و موهای زیباســت که از 
هنگام تولد وجود نداشــته؛ بلکه «ساخته شده اند». 
این بدان معناست که تعریف زیبایی نه از روی منش 
و شــخصیت و کردار، بلکه به واســطه نرمی پوست 
و خوش ترکیبی چهره و ســن و رنگ پوست و... ارائه 
می شود. این استانداردهای زیبایی از طریق ستاره های 
هالیــوود و مســابقه های گوناگون زیبایــی، از جمله 
مسابقات ساالنه ملکه زیبایی، عرضه می شوند و آنها 
مانند نمونه زیبایی در برابر چشمان افسون شده ما از 
طریق رسانه ها رژه می روند. این تعریف مانند بسیاری 
از تعاریــف دیگــر از هنجارهای اجتماعــی، «میراث 
جامعــه طبقاتی» اســت و زیبایی نیــز همانند دیگر 
چیزهای خوب زندگی، بیشــتر به انحصار ثروتمندان 
درآمده است. با کشیده شدن پای زنان به حریم خانه و 
تبدیل شدن زن به کاالیی لوکس برای جامعه مردساالر 
و به وجود آمدن رقابت جنسی میان زنان که همراه با 
آن پدیدار شد، معیار زیبایی زنانه اندک اندک از طبیعی 
به ســاختگی دگرگون شــده و رقابت جنسی در کنار 
شکل ساختگی زیبایی گســترش یافت که در جوامع 
امروزی به اوج خود رسیده است. با تبدیل شدن زیبایی 
بــه «کاال» که همــگام با جامعه طبقاتــی به وجود 
آمد، برای بازتولید و ابقای این وضعیت مکانیســمی 
بــه  نام «مد» پدیدار شــد. در دوره ای مد و آرایه هایی 
که نابرابری اجتماعی را نشــان می داد، نشانه تقسیم 
اجتماعــی جامعه به دارا و نــدار، فرمانروا و فرمانبر 
بود و اوج این «جدایی اجتماعی» را می توان در دربار 
پادشــاهان پیش از انقالب فرانسه یافت. در بین زنان 
«مد» نشــانه جدایی و تقســیم بندی طبقاتی بود نه 
یکسانی جنسی آنها. در عین حال با رشد سرمایه داری 
ماشین های تولیدی گسترش یافت و همراه با آن نیاز 
برای بازار انبوه پدید آمد و سودجویان زیبایی به توده 
انبوه زنان چشم دوختند. به تدریج مسابقه بی رحمانه 
ســرمایه داری برای خرید کاال بر ما تحمیل شد. مد به 
معنای امروزی آن در اواخر قرن نوزدهم با همکاری 
خانه مد «چارلز فردریک ورث» در پاریس آغاز اما در 
نیمه دوم قرن بیســتم نفوذ ایاالت متحده و انگلیس 
به شــدت برجسته شــد. امروزه «صنعت مد» یکی از 
پردرآمدترین صنایع دنیاســت و با ارزشــی نزدیک به 
سه تریلیون دالر، کمپانی های زیادی را هر ساله جذب 
خود می کند. گرچه این صنعت بعد از صنعت نفت 
آلوده ترین صنعت دنیاست و میزان گازهای گلخانه ای 
که تولید می کند، از مجموع میزان گازهای گلخانه ای 
صنعت کشــتی رانی و هواپیما سازی بیشتر است و از 
چند هزار ماده شیمیایی مضر در صنعت مد استفاده 
می شــود؛ اما همچنان در حال رشد است و تا جایی 
پیــش رفته که به وســیله ای برای استاندارد ســازی 
بدن ها نیز تبدیل شده اســت. این صنعت برای بقای 
خــود به بی رحمانه ترین شــکل ممکن به اســتثمار 
کشــورهای فقیر پرداخته و از سوی دیگر با دامن زدن 
به مصرف زدگی، انواع معضالت فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصــادی و زیســت محیطی را برای بشــر به وجود 
آورده اســت. لوازم آرایشی که یکی از محصوالت این 
صنعت اســت، جزء آن دســته از صنایع است که در 
بازار بیشــترین مصرف کننده را به خود مشغول کرده. 
تــا جایی که به ایران برمی گردد، طبق آمار یک ســوم 
خرید لوازم آرایشــی خاورمیانه را به  خود اختصاص 

داده است.

کودکى- بخش اول آکادمى

امسال هزینه شرکت در کنگره سکته مغزی جهانی 
چیزی در حــدود ۷۰۰ یورو معادل ۲۵ میلیون تومان 
است، هزینه هتل و پرواز را هم که به آن اضافه کنید، 
مبلغ هنگفتی است؛ هزینه شرکت در سایر کنگره های 
بین المللی هم در همین حدود است. پزشکان ایرانی 
تــوان پرداخت این مبالــغ را ندارند. هزینه شــرکت 
غیر حضوری هم چیــزی در حدود ۴۰۰ یورو اســت. 
اضافه بر هزینه باال نبود کارت اعتباری هم مشــکلی 
اســت که پرداخت این مبالــغ را غیر ممکن می کند. 
بارها گفته شده است که یکی از بزرگ ترین بحران های 
ســالمت در کشــور ما قطع ارتباط با بین الملل طب 
اســت؛ حتی یك متخصص اروپایی یــا آمریکایی در 
سیستم سالمت ما اســتخدام نیست، اکثر  کسانی که 
برای طی یك دوره از کشــور خارج می شــوند، دیگر 
برنمی گردنــد. میزبانی ایران برای مجامع بین المللی 
نزدیك صفر است و همچنین نقش ایرانیان در جوامع 
پزشــکی بین المللی. این تصور که گویا دانش طب را 
می توان از طریق مطالعه مجالت و کتاب ها یاد گرفت 
و به کار بست از ریشه خطاست آن هم کتاب هایی که 
جامعه ما برای آنها هزینه نمی کند و با ســعه صدر 
نویسندگانشان آنها را می دزدیم. همین امکان دزدی 
قانونی است که باعث می شــود هزینه های بسیاری 
چیزهــای دیگر هــم در نظر نیایند. پزشــکی یك کار 
عملی است که تنها با ارتباط نزدیك و شرکت در روند 
کار فرا گرفته می شــود. تکثیر بی رویه دانشــکده های 
پزشکی و افزایش بی محاســبه ظرفیت ها هم بیش 
از هرچیز ریشــه در همیــن درك مکانیکی از آموزش 
پزشکی دارد ؛ حتی درس فلســفه هم نیاز به ارتباط 
انسانی نزدیك بین اســتاد و دانشجو دارد. چه برسد 
به رشته های مختلف پزشکی و پیچیدگی هایشان. باید 
هشــدار داد که ادامه قطع ارتبــاط با بین الملل طب 
به خصوص با شتابی که پیشرفت های دانش پزشکی 
دارد، مسئله خطرناکی اســت که ابعاد بیشتری پیدا 
خواهد کرد و ســطح ســالمت در کشــور را به خطر 
خواهــد انداخــت. در گذشــته های دور دربــاره این 
مسئله راهکارهایی اندیشیده شده بود و پزشکانی که 

مقاله ای برای ارائه در کنگره های بین المللی داشتند، 
کمك هزینــه ای که بخشــی از هزینه ها را پوشــش 
مــی داد، دریافت می کردنــد. بعدها با فعال شــدن 
شــرکت های دارویی ایــن راهکار از نظــر دور ماند و 
امکان شــرکت پزشــکان در کنگره هــای بین الملل 
دربســت در اختیــار شــرکت ها قرار گرفــت؛ اگر چه 
در هر حال مقاصد شرکت ها در فروش داروهایشان در 
انتخاب افراد برای کنگره فاکتور مهمی بود که بدون 
کوچك ترین اظهار نظر انجمن ها و گروه های علمی در 
انتخاب افراد نوعی ارتباط ناسالم به شمار می رفت اما 
قطع نظر از این مسئله واقعیت این بود که به هر حال 
تعــدادی از پزشــکان ایرانــی بــا این مکانیســم در 
کنگره های بین المللی شــرکت می کردند و این باعث 
جبران برخــی عقب ماندگی ها می شــد . حاال نه تنها 
هیچ امــکان دولتی برای شــرکت در مجامع علمی 
وجــود ندارد، نه تنها شــرکت های بین المللی هم به 
دلیل تقلیل فعالیت هایشان در کشور تسهیالت سابق 
را ندارنــد بلکه بحران اقتصادی موجود در سیســتم 
ســالمت کشــور با تعرفه هایی که از هزینه تمام شده 
خدمات هم کمتر هســتند، حتی ادامه کار پزشکی را 
در بسیاری از بخش ها دشوار و دشوار تر کرده است تا 
چه برسد به پرداخت هایی این چنینی برای شرکت در 
کنگره ها و کسب اطالعات جدید در خدمت رسانی به 
مردم. از همــه بدتر اینکه منابع مالی به بخش هایی 
از سیستم پزشکی تمایل پیدا کرده که کمترین ارتباط 
را بــا اولویت های ســالمت دارنــد؛ بخش هایی که 
نیازی هم به روزآمد شــدن احساس نمی کنند. آنچه 
در کشــور در بخش هایی از ســالمت انجام می شود 
که درآمدزایــی حتی به اندازه هزینه هایشــان را هم 
ندارنــد، تنها به قیمت تالش و کوشــش پزشــکانی 
بوده اســت که مانده اند و از حداقل امکانات و منافذ 
برای رسیدن به پیشــرفت های روز دنیا که هر لحظه 
شتابی سرســام آور به خود می گیرد، استفاده کردند؛ 
تالش هایی که باوجود برخی دستاورد ها به هیچ وجه 
تأکید می کنم به هیچ وجه نمی توانســته کامل و جامع 
باشــد. حاال که تمام منافذ د رحال بسته شدن هستند 
و بسیاری از امکانات حداقلی هم در خدمت تأسیس 
دانشکده های سنتی درمی آیند، تنها حاصلش کاهش 
سطح درمان و آموزش پزشکی، ناامیدی روزافزون و 

ازدحام در راه هایی است که به کانادا ختم می شوند.
* عضو هیئت مدیره سازمان جهانی سکته مغزی

انزوا در دانش پزشکي

زنان

«واریــس دیــری» مــدل آفریقایی را بســیاری با 
کتــاب «گل صحرا» و نوشــتن خاطــرات کودکی اش 
می شناســند. او پنج ســال نیز به عنوان نماینده ویژه 
ســازمان ملل برای مبارزه با مثله کردن زنان فعالیت 
کرد. او در گفت وگو با گاردین از تأثیر مدرسه سازی برای 
دختران در این قاره گفته است و اینکه چگونه آموزش 
و آگاهی می تواند، دختران آفریقایی را به آرزوهایشان 
نزدیــک کنــد. او البته به کــم کاری ســازمان ملل و 
نهادهای حامی و کشورها در مبارزه با مثله کردن زنان 
نیز اعتراض کرده است. اتفاقی که حتی در کشورهایی 
مثل انگلیس و فرانسه رو به افزایش است. قانونی که 
از سال ۱۹۸۵ ممنوع شده، اما اولین محکومیت دادگاه 
در بریتانیا در زمستان ۲۰۱۹ اتفاق افتاد. او معتقد است 
این روند: «تا زمانی کــه نابرابری بین زن و مرد وجود 
داشته باشد، ادامه خواهد داشت. این در مورد قدرت 
و ظلم اســت». او به فعالیت های خاص مؤسسه گل 
صحرا در این زمینه اشــاره می کند و می گوید: «زمانی 
که ما شــروع به کار کردیم، تعداد کمی از کشورهای 
آفریقایی قانونی در این باره داشتند. امروزه تنها چهار 
کشور آفریقایی قانونی علیه آن ندارند. تغییر در تفکر 
در میــان جوانان آفریقــا در حال رخ دادن اســت. از 
صحبت هایم، به ویژه با مــادران و پدران جوان، این را 

دریافته ام».
بنیاد گل صحرا مدارســی را در آفریقا می سازد، به 
دختران اجازه می دهد به آموزش دسترســی داشــته 
باشــند و در راه توانمندســازی زنــان گام برمی دارد. 
همــه دختران در ایــن پروژه حمایت مالــی با عنوان 
«نجات یــک گل کوچولــو»، عالوه بــر محافظت در 
برابر مثله و ازدواج اجباری، تحصیالت مدرسه ای نیز 

دریافت می کنند. آن طور کــه واریس دیری می گوید: 
«کشورهایی که باالترین نرخ بی ســوادی را در آفریقا 
دارند کشورهایی هستند که بیشترین شیوع این آزار را 
دارنــد. فقدان تحصیالت، زنان را در همه دنیا محدود 
می کنــد. تنها یک زن قوی، پیشــرو و از نظر اقتصادی 
مستقل می تواند به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته 
باشــد که در برابر فشارهای یک جامعه مقاومت کند. 
زمانی که اقدامات درست انجام شود، تغییر می تواند 
به ســرعت اتفاق بیفتد». او به تجربه دو سال گذشته 
و ســاخت اولین مدرســه این بنیاد در سیرالئون برای 
۴۰۰ کودک اشــاره می کند و می گوید: «قبل از اینکه ما 
مدرسه را بسازیم، قراری گذاشتیم - آموزش به جای 
مثله کردن-. در آن زمان، بســیاری از دختران جامعه 
در یــک معدن محلــی کار می کردند. امــروز آنها در 
مدرســه حضور دارند. دختران می گویند: واریس، من 
می خواهم وکیل، دکتر یا معلم شوم، اتفاقی که بسیار 
خوشــحال کننده و امیدبخش است اما نکته ترسناک 
این اســت که مثلــه در اروپا نیز اتفــاق می افتد، و به 
سرعت در حال رشــد است. بریتانیا و فرانسه باالترین 
آمار را دارند. سیاســت مداران در اروپا باید این مشکل 
را جدی تر بگیرند». او درخواست هایی برای جلوگیری 
از این روند ارائه می دهد. او که خود قربانی این اتفاق 
است می گوید: «اغلب از من می پرسند که آیا نسبت به 
مادرم احساس تنفر دارم؟ از او که وقتی بچه بودم مرا 
نزد جادوگر برد و مرا در حین شکنجه نگه داشت؟ نه! 
من متنفر نیستم! بعد از بحث ها و مشاجره های بسیار، 
اکنون مادرم برخالف تمام عقاید و باورهای سابقش، 
جور دیگری فکر می کند. امروزه او از من در این مبارزه 
حمایت می کند، شاید این بزرگ ترین پیروزی من باشد».

نجات یک گل کوچولو

اتفاق

ایرنــا: از «اریک زمــور» نامزد راســت افراطی و رقیب 
مکرون در جنوب فرانســه بــا تخم مرغ پذیرایی شــد. 
او طرفدار روســیه اســت که از لغو تحریم های روسیه 
حمایت کرده و اظهار نظرهایی مانند توقف کامل پذیرش 
مهاجرت و بستن تمام راه ها و پیشنهاد کشیدن دیوار در 
مرزهای خارجــی اتحادیه اروپــا او را به عنوان «ترامپ 

فرانسه» معروف کرده است.

ایســنا: معــاون وزارت آمــوزش و پــرورش از احتمال 
حضوری شدن مدارس در ســال جدید خبر داد و گفت: 
بعــد از تعطیالت عید، ادامه ســال تحصیلــی را داریم 
و امیدواریــم بتوانیم آموزش حضــوری را فراهم کنیم؛ 
آن هــم در شــرایطی که آمــوزش غیرحضــوری باعث 
لطمه به روند آموزش به ویژه در مناطق کمتر برخوردار 

شده است.

خبرآنالین: دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران 
گفت مردم میــوه را دانه ای می خرند. از حدود ۲۳ هزار 
تن میوه، هشت هزار تن آن روی دست بارفروشان مانده 
اســت. دولت برای تنظیم بازار شب عید پرتقال کیلویی 
هفت  هزار تومانی را ۱۴ هزار تومان خرید و حاال مجبور 
اســت همان پرتقال را ۹ هزار تومان بفروشد که باز هم 

مردم نمی خرند.

یاهونیــوز: به گفته یکی از مقام های شــرکت متا، تغییر 
قوانیــن فیس بــوک در ارتباط با انتشــار محتــوا در این 
شــبکه اجتماعی، تنها شــامل اوکراین می شود. شرکت 
متا روز جمعــه اعالم کرد که کاربران می توانند برخالف 
قوانین فیس بوک و اینســتاگرام، بــرای والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهــوری روســیه و ســربازان روســی، آرزوی 

مرگ بکنند.

کافه ســینما: جین کمپیــون، دومین زن تاریخ مراســم 
بهترین های ســال به انتخــاب «اتحادیــه کارگردانان 
آمریکا» بود و هنگام دریافــت جایزه گفت: «اغلب در 
این ایام از ســال می شــنویم که این اتفاق «برای اولین 
بار» یا «برای دومین بار» [در تاریخ ســینما] روی داده؛ 
رکوردهایی که در صنعت فیلم سازی شکسته می شود. 

راه درازی پیموده ایم؛ اما هرگز به عقب برنمی گردیم».

به دســت آمده، دولت  اسناد  طبق  آسوشــیتدپرس: 
آمریــکا بــرای محافظت ۲۴ ســاعته از جــان مایک 
پمپئــو، وزیر خارجه ســابق کشــور و برایــان هوک، 
نماینده ویژه ســابق آمریکا در امور ایران، ماهانه دو 
میلیــون دالر هزینه می کنــد. در مجموع بیش از ۱۳ 
میلیون دالر بــرای محافظت از جــان این دو هزینه

 شده است.

نعیمه حسینى . فایق رسولى

 بابک زمانى*


